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Możliwości makr są praktycznie nieograniczone, a umiejętność programowania w VBA umożliwia nie tylko wyposażenie Excela w nowe
funkcje, ale także pozwala na zautomatyzowanie najróżniejszych, czasochłonnych czynności. Książka pokazuje kilkanaście sprytnych makr,
które posłużą do szybkiego wypełniania formularzy, wygodnej nawigacji
po dużych zestawieniach czy zaznaczania komórek według nietypowych
kryteriów. Dzięki nim błyskawicznie wykonasz żmudne czynności i zaoszczędzisz mnóstwo czasu.
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Wstęp
Możliwości makr są praktycznie nieograniczone. Umiejętność programowania w VBA umożliwia nie tylko wyposażenie Excela w nowe funkcje, ale
także pozwala na zautomatyzowanie najróżniejszych, czasochłonnych czynności. Dobrym przykładem jest wypełnianie wszelkiej maści formularzy, co
jest żmudnym zajęciem. Dlatego pokazujemy, na przykładzie szablonu zaświadczenia o zarobkach, jak przygotować bardzo przydatne narzędzie służące do szybkiego wypełniania formularzy. Mając takie narzędzie, kilkoma
kliknięciami myszy sporządzisz potrzebny dokument.
Istotnym elementem pracy w arkuszu kalkulacyjnym jest zaprezentowanie danych w tabelach w taki sposób, aby zawarte informacje były bardziej
czytelne dla odbiorcy, a także żeby arkusz przedstawiał się efektownie. Do
tego celu najczęściej stosowane jest formatowanie warunkowe. Narzędzie
to ma jednak słabą stronę, ponieważ po zmianie danych w tabeli formatowanie zostaje zagubione i należy je ponownie definiować. W tym przypadku również bardzo pomocne są odpowiednie makra.
Tysiące kolumn i wierszy danych to problem, z którym mierzy się na co
dzień wielu użytkowników Excela. Prawie zawsze pojawia się problem nawigacji po tak obszernych arkuszach. Paski przewijania nie są zbyt wygodne,
ponieważ trudno jest ustawić odpowiedni obszar za pomocą myszy. Istnieją wprawdzie pewne niestandardowe rozwiązania, ale nie do końca spełniają oczekiwania użytkowników. Dlatego ponownie proponujemy sięgnąć
po proste makra i tak zmodyfikować swój roboczy arkusz, aby praca z nim
była szybsza i wygodniejsza.
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1. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem makr
Istotnym elementem pracy w arkuszu kalkulacyjnym jest zaprezentowanie
danych w tabelach w taki sposób, aby zawarte informacje były bardziej czytelne dla odbiorcy, a także żeby arkusz przedstawiał się efektownie. Do tego
celu najczęściej stosowane jest formatowanie warunkowe. Narzędzie to ma
jednak słabą stronę, ponieważ po zmianie danych w tabeli formatowanie zostaje zagubione i należy je ponownie definiować. Można tego uniknąć, jeśli
zastosujesz makro. W tym rozdziale wyjaśniamy, w jaki sposób to zrobić.

1.1. Naprzemienne formatowanie wierszy tabeli
Przyjmijmy, że jest zestawienie sprzedaży kilku produktów w różnych miesiącach roku, przy czym tabelę należy sformatować w taki sposób, aby zaznaczone kolorem były zawsze dwa sąsiadujące ze sobą wiersze, a dwa kolejne
pozostały bez formatowania. Przykład ilustruje rysunek.

Rysunek 1.1. Dwa sąsiadujące wiersze zostały zaznaczone kolorem
Formatowanie warunkowe funkcjonuje w taki sposób, że obejmuje zawsze
wszystkie dane w tabeli. Jeśli więc zostaną usunięte lub dodane dodatkowe
wiersze, sposób formatowania nie ulegnie zmianie.
Kolejny pokazuje, jak zachowa się formatowanie zakresu komórek po dodaniu kilku dodatkowych wierszy w obrębie tabeli.
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